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 VAN HET BESTUUR 
Van de voorzitter 
 
We’re On Our Way 
 
“Toen Leonid Brezjnev gevraagd werd in één woord samen te vatten hoe het met de Sovjet-Unie ging, was 
zijn antwoord: ‘Goed’. Toen hem vervolgens werd gevraagd wat zijn antwoord zou zijn als hij twee woorden 
mocht gebruiken, vervolgde hij: ‘Niet goed.’” 
 
Zo vatte Robert Dijkgraaf de stand van de Nederlandse wetenschap samen bij zijn afscheid van de KNAW. 
En zo voelt het momenteel ook bij ODO. Aangemoedigd door opmerkingen van Bram Hanemaaijer dat uit 
onze groep maar eens een voorzitter moet opstaan, en jou mijmeringen dat een club continu een nieuw 
doel moet nastreven, ben ik steeds meer gaan vinden dat ik het dan maar moet gaan doen.  
 
Met deze woorden begon ik iets meer dan zeven jaar geleden een mail aan Erik waarin ik kenbaar maakte 
interesse te hebben in het voorzitterschap. En ik vind het leuk om nu te constateren dat als ik twee woorden 
zou mogen gebruiken deze niet “Niet goed” zouden zijn. Niet “Erg goed” of andere superlatieven, maar het 
we zijn aardig op weg. Met het kampioenschap van E1 in de allerhoogste klasse gisteren als ultiem bewijs. 
We’re On Our Way, maar daar later meer over. 
 
Elke voorzitter legt zijn eigen accenten, en ik heb de afgelopen weken geconcludeerd dat mijn accent een 
beetje op is. Het fantastische bestuur wat ik nu voorzit marcheert prima, en heeft niet per se mijn leiding 
nodig om te kunnen floreren. Daarbij heb ik sinds kort naast ODO nog een liefde in mijn leven en die heet 
Eva en woont in Nijmegen. Mijn toch al drukke weekenden hebben een extra dimensie gekregen. Ik merk 
dat ik ergens concessies moet doen, en het voorzitter-zijn is het slachtoffer geworden. Ik heb besloten na 
zeven jaar waarin ik supertrots was de voorzitter van ODO te zijn af te treden op de komende ALV 
(maandag 28 oktober).  
 
Oorspronkelijk zou ik in de ALV van 2020 aftreden, en daarom is er nu niet de gebruikelijke tijd om op zoek 
te gaan naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Marjan Vos-Pols voor als ad-interim voorzitter voor 
de periode van één jaar, een jaar waarin de vereniging op zoek gaat naar een definitieve oplossing. 
Uiteraard staat het de leden vrij met andere suggesties te komen om de zo plots vrijgekomen vacature in te 
vullen.  
 
Naast korfballen, bootcampen en fluiten blijf ik op de achtergrond druk met de automatisering van ODO en 
zal ik ook – als het bestuur dat nog steeds een goed idee vind – af en toe de social media blijven spammen. 
Als uitroepteken achter deze mooie periode ga ik me bezighouden met het vervolg op Bouwen aan de 
Basis: We’re On Our Way. Hoewel van Bouwen aan de Basis de fysieke bouwactiviteiten het meest 
zichtbaar zijn is ook onze jeugdopleiding de afgelopen jaren verbeterd. Dat willen we met deze nieuwe 
impuls uitdragen en verder uitdiepen. Omdat ik Bouwen aan de Basis als het mooiste zie wat ik in de jaren 
als voorzitter heb meegemaakt vind ik dit een mooie afsluiting.  
 

http://www.bohtlingk.nl/
http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.fransdeherder.nl/
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IJdel als ik ben zal ik binnenkort in een ‘Van de ex-voorzitter’ eens terugblikken op deze toch wel turbulente 
zeven jaar. Tot de ALV ben ik uw trotse voorzitter, met een onbeschrijfbare dank aan iedereen die mij de 
afgelopen jaren aan mijn zijde stond. Aan de zijde van ODO. 
 
Met vooruitgesnelde weemoed, groet, Jaap 
voorzitter@odomaasland.nl 
06-24272330 
  

JARIGEN 
 

 
9 oktober Heleen Vermolen 
11 oktober Thijs Ramakers 

 
Namens ODO een feestelijke dag! 

 

ALGEMEEN 
 

Bardienst 
LET OP: WIJZIGINGEN! 
 
De onderstreepte personen halen de kas op bij fam. Poot (behalve 17/10). 
 
Voor het schoon en netjes afsluiten van de kantine zijn de laatst trainende teams 
verantwoordelijk: 
Dit betekent; 
- de vaat wegwerken. 
- controleren of de tafels schoon zijn. 

mailto:voorzitter@odomaasland.nl
mailto:voorzitter@odomaasland.nl
http://www.caiway.nl
http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
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- goed afsluiten van de kantine. 
- op trainingsavonden de kas en sleutels weg brengen naar fam. Poot. 
- op zaterdag kas en sleutels naar fam de Winter. 
 
Als je geen bardienst kan doen regel je zelf een ander! 
 
Laat dit wel weten via een mailtje naar: bardienst@odomaasland.nl  
Trudy Regout 
 

Datum 
 

Bezetting Opmerking 

Week 41 
   

woensdag 9 
oktober 

20:00 - 22:00 Daphne Wierda 
 

zaterdag 12 
oktober 

09:30 - 12:00 Jelle van Leeuwen, Kevin Wuijster, 
Laura Zegwaard 

 

 
12:00 - 14:30 Petra de Bruijn, Alise Vreugdenhil 

 

 
14:30 - 16:30 Bart Moekestorm, Nathan Voogt 

 

Week 42 
   

donderdag 17 
oktober 

20:00 - 22:00 Margreet Poot 
 

zaterdag 19 
oktober 

12:30 - 15:00 Aafke v.d. Gaag, Stef Haring, Cas 
Vijverberg, Karla Vijverberg 

 

 
15:00 - 17:30 Tamara Vermeer, Wendy de 

Bruijn,  ! Celine Doelman ! , Liza van 
der End 

Celine na wedstrijd 

 
17:30 - 20:30 Martijn Moerman, Jannes van der 

Vaart, Tim Plieger, Daniëlle Stolk, 
Jaline van Hartingsveldt, Rick Vermeer 

 

Week 43 
   

zaterdag 26 
oktober 

12:30 - 15:00 Silvia van Nierop, Marja van der Wel 
 

 
15:00 - 17:30 Eline Scholtes, Jarno de Man, Marije 

van Dijk, Bart de Vos 

 

 
17:30 - 20:30 Twan van der Meijs, Marlize van 

Nierop, Pien van der Meer, Hans van 
Gastel, Teko Slot, Niels Haring 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-09&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-09&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-09&database=bardienst
https://www.odomaasland.nl/plunje/event_edit_dagindeling.php?datum=2019-10-09&database=bardienst
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http://www.verboonmaasland.nl/
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Beste kinderen van de D, E, F en de Kangoeroe Club,  
In de herfstvakantie is de pupillenmiddag er weer! Jullie zijn daar allemaal van harte welkom. Je gaat daar 
met je team een mooi schild maken voor in de zaal waarmee je heel ODO aanmoedigt. Daarnaast gaan 
jullie natuurlijk nog andere leuke dingen doen, maar wat dat is blijft nog even een verassing. Als je helaas 
niet kan komen wil je dat dan even laten weten! Inschrijven is dus niet nodig. We zien jullie hopelijk allemaal 
in de herfstvakantie! 
 
In het kort: 
Wie: De D, E, F en de Kangoeroe Club. 
Waar: in de ODO-kantine.  
Wanneer: vrijdag 25 oktober.  
Hoe laat: vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00  
 
Wij hebben er al zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl 
Isa Vreugdenhil: 0626215000  

UITSLAGEN 
 
ODO E1 - Dijkvogels E1                        11-3 
WION 1 - ODO 1                                   18-17 
WION 2 - ODO 2                                     6-15 
ODO 3 - Meervogels/Física 3                  6-20 
ODO 5 - WION 4                                     7-23 
DES (D) A1 - ODO A1                           14-12 
HKV/Ons Eibernest A2 - ODO A3         11-8 
ODO B1 - Valto B2                                15-14 
ODO C1 - Excelsior (D) C1                     5-4 
Maassluis C2 - ODO C2                          7-3 
ODO C3 - Avanti/Flexcom C3                 3-8 
Weidevogels D1 - ODO D1                     7-2 
Maassluis D3 - ODO D2                         1-10 
Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1   13-15 
ODO E2 - ALO E1                                   6-8 
Die Haghe E4 - ODO E3                         9-6 
Avanti/Flexcom E6 - ODO E4                 3-5 

mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:ac@odomaasland.nl
http://www.kpmaasland.nl/
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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ODO E5 - ONDO (G) E6                         0-9 
ODO F1 - Meervogels/Física F1             6-4 
ODO F2 - DES (D) F1                             8-8 
 

SENIOREN & JUNIOREN 

 
Ik zal deze week maar geen uitslagen noemen hier, maar wil wel een uitzondering maken voor ODO 2 die 
na een goede pot korfbal met 6-15  wist te winnen van WION. Top! 
 
Woensdag een inhaalwedstrijd voor 5. En zaterdag een vol programma voor de senioren, die zo ongeveer 
allemaal tegelijk spelen. Een hele puzzel dus weer, die we met behulp van de pouledames en de 
bereidwilligheid van veel spelers die in willen vallen / reserve willen zitten hopelijk weer goed in kunnen 
vullen. Bedankt alvast aan alle invallers/reserves! 
 
Succes zaterdag allemaal! 
 
Helen (06-24912423) senioren@odomaasland.nl 
 

Wedstrijdprogramma woensdag 9 oktober 

  

3789 ODO 5 - Kinderdijk 3 Aanvang 20:30 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Teko, Thom Aanwezig 19:45 

Dames Barbara H, Karin, Marlize, Pien M Scheidsrechter Marco B 

Reserves Helen Veld 1K40 

  

 
Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 

  

328 Twist 1 - ODO 1 Aanvang 15:30 

Coach Leon Vertrek 14:05 

Heren Jesse, Lennart M, Rick, Willem V Chauffeurs Joyce G, Diana E, Jenny 

Dames Cynthia, Diana E, Jenny, Joyce G Veld 1K40 
 Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen 

  

2706 Twist 2 - ODO 2 Aanvang 14:00 

Coach Lennart L Vertrek 12:40 

Heren Aron Z, Martijn M, Niels, Twan M Chauffeurs Martijn V, Daphne W, Ilse A 

Dames Daphne W, Iris G, Isa , Kim B Veld 1K40 

Reserves Marije Claudius Civilislaan 33B, 3132 JA Vlaardingen 

Afwezig Martijn V, Ilse A, Noor B 

mailto:senioren@odomaasland.nl
mailto:senioren@odomaasland.nl
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4214 ODO 3 - ONDO (G) 3 Aanvang 14:30 

Heren Bram V, Jaap V, Jannes, Mark Z, Tim P Aanwezig 13:30 

Dames Annet van der S, Janny, Laura Z, Marjanneke Scheidsrechter Wouter L 

Reserves Jaline, Pepijn Veld 1K40 

Afwezig Thijs R, Marije 

  

4200 ODO 4 - Meervogels/Física 4 Aanvang 13:00 

Heren Bart V, Bart M, Koen, Nathan, Pepijn, Wouter L Aanwezig 12:10 

Dames Celine, Daniëlle, Eline , Jaline, Vera Scheidsrechter Marc 

Afwezig Maud R Veld 1K40 

  

4192 Albatros 5 - ODO 5 Aanvang 13:00 

Heren Hans, Jarno, Olaf, Simon, Thom Vertrek 11:50 

Dames Barbara H, Margot W, Marlize, Pien M Chauffeurs Hans, Jarno, Pien M 

Afwezig Teko Veld 1K40 
 Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A, Zwijndrecht 
 Let op: reserveshirts nodig 

  

6170 Refleks A2 - ODO A1 Aanvang 14:00 

Coach Michiel V Vertrek 12:35 

Heren Jelle, Joris, Sam B, Twan R Chauffeurs Gysa, Marieke H, Twan R 

Dames Brigit, Liza, Marieke H, Sam Z Veld 1K40 

Reserves Laura P, Lex Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk 

Afwezig Gysa 

  

12106 ODO A3 - Meervogels/Física A3 Aanvang 
 
12:00 

Coach Daniëlle Aanwezig 11:30 

Heren Dustin, Gijs, Ivo Scheidsrechter Mark Z 

Dames Amber, Femke, Isabelle, Karlijn, Milou P, Nina S Veld 2a1K40 

  

WION 1 - ODO 1 (18-17) 

Beste lezer, Vorige week hebben we de eerste 2 punten binnen gesleept na hard knokken. Dit voelde goed, 
smaakt naar meer. De hele week hebben we goed getraind en naar vandaag toegewerkt. Vertrouwen 
gekweekt voor de wedstrijd. Vandaag stond de belangrijke wedstrijd tegen Wion op het programma. Op 
naar Rotterdam, waar als eerste het 2e mocht aantreden. Deze toppers hebben een hele goede overwinning 
geboekt. Wat mij aan de kant opviel was plezier, beleving en ook hard werken voor en met elkaar. Ik heb 
met veel plezier naar jullie wedstrijd gekeken. Top ODO 2! Houd dit vast.  
 
Daarna was het zaak aan ons om ook 2 punten mee naar Maasland terug te nemen. De boodschap van 
Leon vandaag was trek die lijn van de vorige wedstrijd door. De inzet die we hebben getoond, moeten we 

http://www.verboonmaasland.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ook vandaag weer uit de kast halen. Communiceer met elkaar, durf druk te geven in de verdediging. 
Aanvallend willen we veel kansen nemen. Diep inspelen, snel invullen en gelijk een goede kans nemen. 
Vervolgens veel beweging na het schot en gevaarlijk zijn op de tweede kans. Zorg ook dat er herhaald kan 
worden. Met deze woorden begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. Al vrij snel wist Wion twee keer 
tot scoren te komen. Vervolgens kwamen we gelijk en ging het tot een minuut of 12 gelijk op tot 4-4. Daarna 
wist Wion een gaatje te slaan en stond er na 22 minuten spelen een tussenstand van 8-4 op het scorebord. 
Door doelpunten van Willem en Rick gingen we rusten met een tussenstand van 9-7. In de eerste helft 
hebben we veel te kort geschoten, er was weinig beweging na de schoten. Duels gingen verloren en we 
liepen achter de feiten aan. Belangrijk was dat we de inzet terug wisten te vinden van vorige week, onszelf 
herpakken en ervoor gaan! Met volle overtuiging. Er was met twee punten achterstand nog niks verloren. 
Helaas was het weer Wion die als eerst twee keer tot scoren kwam. 11-7, nog steeds was alles mogelijk, 

maar we moesten wel beter gaan spelen met z’n allen. En vooral beter gaan schieten en onze kansen 
afronden. Met vlagen hebben we onszelf weten te herpakken. We hebben onszelf terug geknokt tot 13-13. 
Nog 11 minuten op de klok. Na 14-14 en 15-15 was het toch weer Wion wat een gat van twee doelpunten 
wist te slaan en een voorsprong van 17-15 wist te pakken. Opnieuw moesten wij het gat dichten. Mark was 
vandaag weer even terug op zijn vertrouwde plek en schoot de 17-16 binnen. Direct gevolgd door een 
doelpunt van Wion. Deze zou ons uiteindelijk de das om gedaan hebben. Wij waren wel degenen die het 
laatste doelpunt van de wedstrijd voor onze rekening zouden nemen. 18-17. We hebben nog wel een 
aanval gehad om gelijk te maken, echter de scheids had een erg korte 1 minuut. Helaas, geen punten. En 
dat is zuur. Heel zuur! Zeker omdat we het spel van vorige week niet hebben weten vast te houden. We 
hebben niet genoeg gescoord vandaag, waar we wel de kansen hadden om te scoren. We zullen als team 
de koppen bij elkaar moeten steken, de schouders eronder zetten en hard trainen aankomende week. De 
scherpte van de trainingen zullen we mee moeten nemen de wedstrijden in. Duels aan gaan, volle inzet 

tonen en met z’n allen werken voor elkaar. Verder denk ik dat we vooral bezig moeten zijn met onszelf naar 
een hoger niveau tillen in plaats van ons druk te maken om zaken waar we geen invloed op hebben. Met 

deze ingrediënten zullen we volgende week op bezoek gaan bij onze buren uit Vlaardingen: Twist. We zijn 
gebrand om te winnen. We kunnen alle support heel hard gebruiken. ODO 2 mag om 14.00 uur aantreden, 
waarna bij ODO 1 om 15.30 het eerste fluitsignaal zal klinken.  
Tot zaterdag! De mooiste dag van de week ? – Joyce 
 

ASPIRANTEN B & C & PUPILLEN D 
 
Zaterdag alweer de laatste wedstrijd van het seizoen en als ik zo naar buiten kijk vandaag krijg ik daar echt 
wel zin in. Onze B1 kan zaterdag kampioen worden en speelt dan tegen de nummer twee. Een gelijkspel is 
voldoende maar jullie kennende gaan we voor de winst! Bij de andere ploegen wordt er niet meer om de 
medailles gestreden maar gaan we voor de eer!  
Voor zaterdag iedereen weer veel succes, en afmeldingen liever niet maar dan via de bekende weg. 
 
Groetjes Margreet  Poot 
aspiranten@odomaasland.nl 
tel: 0614606238 

mailto:aspiranten@odomaasland.nl
mailto:aspiranten@odomaasland.nl
http://www.ntk.nl
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Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 

  

7863 Sporting Delta B2 - ODO B1 Aanvang 12:00 

Coach Frits Van M Vertrek 10:25 

Heren Cas, Sem T, Stef, Toine W Chauffeurs Marit, Stef, Fenne 

Dames Anouk H, Britt, Fenne, Marit Veld 2aK40 

Reserves Jordi, Roos H Sportcomplex Gravensingel, Gravensingel 118, 

Dordrecht 

Afwezig Iris P Let op: reserveshirts nodig 

  

5826 Valto C2 - ODO C1 Aanvang 13:15 

Coach Diana E, Isa Vertrek 12:25 

Heren Kobus, Toine S Chauffeurs Bente, Kobus, Aimee 

Dames Abigail, Aimee, Bente, Dieke, Iris de B, Madeleine, 

Nina V 

Veld 2K40 

 Sportpark De Zwet, Veilingweg 18, De Lier 

  

5717 ODO C2 - Nexus C1 Aanvang 11:00 

Coach Nathan, Koen Aanwezig 10:30 

Heren Jayden, Joa, Jonathan, Maarten Scheidsrechter Bart M 

Dames Diana T, Florine, Kim M Veld 1K40 

Reserves Dieke, Madeleine 

Afwezig Eva S 

  

5713 KVS/Maritiem C2 - ODO C3 Aanvang 12:00 

Coach Jakomijn Vertrek 10:45 

Heren Gian, Sam S, Sven P, Tim D, Willem R Chauffeurs Dana E, Sven P, Tim D 

Dames Dana E, Dana V, Demi B, Nikki S, Sanne R Veld 3aK40 

 Cas van Dijkpark, Cremerweg 2, s-Gravenhage 

  

7507 ODO D1 - Fortuna/Delta Logistiek D3 Aanvang 10:00 

Coach Simon, Celine Aanwezig 09:30 

Heren Jordy, Noah Scheidsrechter Jesse 

Dames Dominique, Lotte, Lynn, Naomi, Tess Veld 1K40 

Reserves Birke, Merel 

Afwezig Ruth P, Nienke 

  

7342 ODO D2 - Nexus D1 Aanvang 12:00 

Coach Martijn M, Gysa Aanwezig 11:30 

Heren Brent, Sven N, Tim B Scheidsrechter Jarno 

Dames Birke, Ciara, Evi R, Merel, Noor V, Pascale Veld 1K40 

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.lrombout.nl/
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Afwezig Ilse K 

 

PUPILLEN E &  F 
 
We konden zaterdag al een kampioen huldigen. De F1 wist van Meervogels te winnen waar door zij 
kampioen werden. De E1 won ook van hun directe concurrent Fortuna in een hele spannende wedstrijd 
waardoor zij alleen kampioen zijn geworden maar dit wordt as zaterdag gevierd bij ODO. 
De E4 heeft ook gewonnen waardoor ze nu met 3 teams 6 punten hebben. De concurrenten moeten 
zaterdag tegen elkaar spelen. De E4 moet zaterdag winnen om kampioen te worden en het ligt aan de 
concurrenten of ze gedeeld kampioen worden of alleen. 
De F2 heeft gelijk gespeeld waardoor ze as zaterdag moeten winnen om alleen kampioen te worden. 
Heel veel plezier allemaal 
 
Groetjes 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 
Wedstrijdprogramma zaterdag 12 oktober 

  

9902 ODO E1 - ONDO (G) E1 Aanvang 11:00 

Coach Rob H, Sam Z Aanwezig 10:30 

Heren Duncan, Frodo Scheidsrechter Twan M 

Dames Minke, Romae Veld 2a1K40 

  

9995 Achilles (Hg) E1 - ODO E2 Aanvang 10:00 

Coach Marieke H Vertrek 09:00 

Heren Benjamin, Tijn Chauffeurs Juliette, Fleur B 

Dames Eva V, Fleur B, Juliette Veld 2b2K24 
 Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage 

  

9741 ODO E3 - Avanti/Flexcom E2 Aanvang 10:00 

Coach Cynthia, Marit Aanwezig 09:30 

Heren Thijmen Scheidsrechter Nicolette 

Dames Emma B, Ilse van de K, Lieke, Sofie Veld 2a1K40 

  

9890 ODO E4 - ONDO (G) E5 Aanvang 10:00 

Coach Jenny, Liza Aanwezig 09:30 

Heren Youp Scheidsrechter Jaline 

Dames Donna, Junaylee, Sanne H Veld 2a1K40 

Reserves Sophie 

Afwezig Tjerk S 

mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.frietsalon.nl/
http://www.optiekswemmer.nl/
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9676 Avanti/Flexcom E4 - ODO E5 Aanvang 12:00 

Coach Ronald Vertrek 11:00 

Heren Aron S, Ruben Chauffeurs Robin, Anjali 

Dames Anjali, Maud A, Robin, Sophie Veld 3K24 

 Sportpark de Groen Wijdte. Sportlaan 1, 2641 AZ 
Pijnacker 

  

11265 Achilles (Hg) F2 - ODO F1 Aanvang 10:00 

Coach Nikki H Vertrek 09:10 

Heren Bas B, Mees Chauffeurs Anne, Bas B 

Dames Anne, Feline, Fleur G Veld 2b1K24 
 Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage 

  

11280 Fortuna/Delta Logistiek F3 - ODO F2 Aanvang 11:00 

Coach Laura P, Roos H Vertrek 10:00 

Dames 
Daantje, Frederique, Iris B, Maud G, Noelle-Sophie, Roos K, Sanne 
A 

Chauffeurs Iris B, Daantje, Sanne A 

Afwezig Benthe Veld 2b2K40 
 Schoemakerstraat 340, 2629 HP Delft 

  

 
 
Fortuna/Delta Logistiek E1 - ODO E1 (13-15) en KAMPIOEN!!! 
 
Hoe leuk is dit! Na de gewonnen doordeweekse wedstrijd tegen de Dijkvogels was het zaterdag dan DE 
wedstrijd tegen Fortuna. Met de thuiswedstrijd in gedachten - leuk, spannend en een nipte overwinning met 
slechts 9 tegendoelpunten - was het vooruitzicht natuurlijk helemaal goed. Weer een spannende pot, tegen 
een echt goed team. De gezichten waren strak gespannen want met 2 punten voorsprong in het klassement 
waren de goede rekenaars natuurlijk al dagen bezig geweest. Maar zoals altijd begin je op nul in de 
wedstrijd. En ODO had in het begin duidelijk moeite met een ontketend Fortuna, dat natuurlijk wilde laten 
zien dat zij de beste zijn. Een overdonderende start leidde tot een 2-0 voorsprong voor hen. Langzaamaan 
kwam ODO terug in de wedstrijd en knokte zich knap terug naar een 2-3 voorsprong. Daarna was het mooi 
om te zien hoe beide ploegen elkaar bestreden, op en over het randje waarin de onervaren maar zijn 
uiterste best doende scheidsrechter alle ruimte gaf aan beide kanten. Het spel golfde heen en weer met 
heel veel kansen. Met ODO telkens toch wel aan de leidende kant van de score. Na 5-6 liepen we uit naar 
een meer-doelpunten-voorsprong via 6-8 naar 6-10 en 7-12. Een voorsprong van maar liefst 5 doelpunten! 
Maar Fortuna rechtte de rug en sloop langzaam maar zeker dichterbij in een fase waar wij net niet konden 
scoren. De tips en tricks vanaf de kant gingen uiteindelijk nog maar over 1 ding: laat je niet afleiden doordat 
de tegenstander scoort of wat anders maar blijf je eigen ding doen en ga DOOR....En dat deden jullie.  

http://www.ey.com/NL/NL
http://www.ejvandermeer.nl/
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Ogenschijnlijk onverstoorbaar incasseerden jullie dat Fortuna niet alleen dichterbij kwam en in het begin van 
de laatste 10 minuten zelfs op gelijke hoogte kwam (12-12) ...Een zeeeeeer spannende eindfase brak aan. 
Via 12-13 en 12-14 was de buit nog steeds niet binnen en Fortuna scoorde 13-14.....Gelukkig voor ons 
scoorden we de 13-15 en kort daarna floot 
de scheidsrechter de wedstrijd af en hadden 
we het gehaald!!! Met meerdere doelpunten 
van alle spelers. Wat een fantastische 
bikkels zijn jullie.....een zwaar bevochten en 
verdiende, niets aan af te dingen 
overwinning. Met 10 punten uit 5 wedstrijden 
zijn we niet meer in te halen en ongedeeld 
kampioen. Dat gaan we volgende week na 
de wedstrijd natuurlijk vieren met medailles, 
bloemen en jawel chocoladetaart. We zullen 
zorgen dat er voldoende is, ook voor de 
papa's en mama's en opa’s en oma's!!! En 
natuurlijk gaan we eerst proberen om de 
ongeslagen reeks tegen ONDO goed af te 
ronden.      
Super trotse coaches Sam en Rob! 

ODO E2 - ALO E1 (6-8) 

Vandaag de tweede wedstrijd tegen koploper ALO. De eerste wedstrijd ging verloren met 14-6, waar ALO 
voornamelijk in de tweede helft liet zien over meer uithoudingsvermogen te beschikken. We wisten dus wat 
ons te doen stond. Geconcentreerd verdedigen op hun snelle aanval en in balbezit goed de bal rond laten 
gaan om tot scoringskansen te komen. In de eerste helft ging het verdedigen uitermate goed, maar in 
balbezit hadden we moeite om de bal strak en snel naar elkaar over te gooien. Desondanks was de 
ruststand 3-3. Uit de eerste wedstrijd wisten we dat nu de moeilijke periode aan zou breken. Ondanks goed 
verdedigen wist ALO uit te lopen naar 4-8. Toch lieten jullie het er niet bij zitten en werd in de laatste tien 
minuten het tempo opgevoerd en scoorden we nog twee mooie doelpunten. Eindstand: 6-8. Ondanks de 
nederlaag hebben we goed kunnen zien dat jullie in een paar weken enorm gegroeid zijn en elkaar steeds 
beter weten te vinden. Ook is het leuk om te zien dat jullie erg veel plezier met elkaar hebben en zelfs bij 
een achterstand gewoon blijven knokken voor iedere bal.  
Groetjes Joost 

Avanti/Flexcom E6 - ODO E4 (3-5) 

Hallo allemaal, 

Vandaag moesten we tegen Avanti E6! Vorige keer hadden we daarvan gewonnen met 5-1, alleen hun 
hebben meer punten dan wij. Wij hebben 4 punten en hun 6 punten. Vandaag heb ik van Jenny geleerd dat 
je 2 punten krijgt als je wint en 1 als je gelijk speelt. En als je verliest krijg je 0, en geen punten aftrek! Om 

http://www.wmvandertangbouw.nl
http://www.bohtlingk.nl/
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nog samen kampioen te worden moesten we vandaag winnen! Iedereen was voor de wedstrijd heel druk, 

maar in de wedstrijd waren we goed scherp. Het was een spannende wedstrijd� 0-1 van Joep, maar 
daarna snel 1-1! Het ging gelijk op en allebei de ploegen verdedigde strak. Iedereen moest goed uitstappen 
om te kunnen gooien. We kwamen 2-1 voor met daarna snel de 2-2. Iedereen verdedigde goed zijn eigen 
tegenstander en liep goed mee met de lange bal, dus Avanti kon weinig schieten. In de aanval moesten wij 
erop letten dat de meisjes naar de jongens gooide als ze aan het aangeven waren en andersom, want dan 
kon er niet overgenomen worden! Het werd 2-3, 3-3, 3-4 met een spannende laatste 10 minuten! Aan 
allebei de kanten werden veel strafworpen gegeven voor handen op de armen en ik scoorde een strafworp! 
Nu was het 3-5 en floot de scheidsrechter af! 

Volgende week kunnen we samen kampioen worden als we winnen! 

Komt iedereen kijken? We spelen 10.00 uur bij ODO! 

Groetjes Sanne 

ODO F1 - Meervogels/Física F1 (6-4) 

Het geheime recept van de F1... Gisteren was het dan zover, de kampioenswedstrijd tegen Meervogels F1. 
Als we wonnen stonden we boven aan met 10 punten uit 5, verloren we konden we de week erna kampioen 
worden samen met Meervogels. De vorige wedstrijd werd uit nipt gewonnen in een zeer fysieke strijd. Een 
hele spannende dag zoals u misschien wel snapt. De weken ervoor werd er hard getraind op uitstappen, 
lange ballen gooien en superspelers (een 5e man) verdedigen en vandaag mochten we dat laten zien. We 
begonnen de wedstrijd goed door Fleur die 3 keer op rij raak schoot en de stand op 3-0 zette en daarmee 

een honderd procent score had!! Dit kwam volgens het publiek door haar geheime recept, de soep en tosti’s 
voor de wedstrijd. :) Na de 3-0 scoorde ook Anne nog een mooie bal en werd het 4-0. Hierna werd 
Meervogels scherper en feller waardoor ze er ook 3 scoorde. Het werd dus nog erg spannend. Door rustig 
te blijven, aanvallend rond te spelen en vrij te lopen kwamen wij uiteindelijk door een keurige strafworp van 
Feline op 5-3. Meervogels had een direct antwoord en scoorde de 5-4. Het kon alle kanten op. Maar zolang 
wij onze eigen tegenstander bleven verdedigen, konden wij het Meervogels heel erg moeilijk maken. Tegen 
het einde vielen alle puzzelstukjes van de F1 bij elkaar. Fleur de topscoorder, Feline die haar talentvolle 
tegenstander onder druk zette. Mees die onwijs goede passes gaf waardoor er gescoord kon worden. Anne 
die haar ballen zoals gewoonlijk mooi af maakt. Bas die ballen onderschepte in de belangrijkste fase van de 

wedstrijd. Er werd luid aangemoedigd door alle ouders, opa’s en oma’s. Dit hielp ons door de laatste 10 
minuten heen, want op dat moment kwam het beslissende doelpunt van onze kant en stonden we 6-4 voor!! 
Mooi om te zien hoe goed jullie naar elkaar kijken voor dat er een beslissing wordt genomen, de kinderen 
die vrij staan worden keurig aangespeeld en er wordt voor elkaar gestreden. Verdiend kampioen dus!! Na 

de wedstrijd kregen we gelijk taart, een medaille en een bloemetje. Dit resulteerde tot leuke foto’s! 

http://www.vanstenisnotarishuis.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.fransdeherder.nl/
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ODO F2 - DES (D) F1 (8-8) 

Vandaag moesten we weer tegen DES. Vorige keer hadden we 4-4 tegen hen gespeeld. Dat was al een 
spannende wedstrijd, maar vandaag was het nog spannender. We konden namelijk kampioen worden, 
maar dan moesten we wel eerst winnen. We hadden bedacht dat we goed moesten overspelen, goed 
schieten en goed een dakje maken. Op die manier kwamen we al snel op een 1-0 voorsprong. Daarna 
zwakten we een beetje af en nam DES de leiding. In de rust kwamen we erachter dat we nog beter 
moesten kijken naar wie we wel en niet konden gooien. De tegenstanders sprongen er namelijk best vaak 
tussen. Ook bedachten we dat we feller op de bal moesten worden, en denken "Ik wil die bal hebben!" Op 
die manier kwamen we terug in de race, er was nog niets verloren. Wel bleven we een beetje nerveus, dat 
geroep van de kant maakte het wel wat verwarrender. Want wat moesten we nou doen? Naar de ouders 
luisteren, of naar de coaches? Ondanks dat bleven we goed spelen en kwamen we terug op een kleinere 
achterstand. De moed zat er weer helemaal in. De zenuwen werden wel groter, maar we maakten er op het 
laatste moment nog een gelijk spel van, 8-8. Dat betekent wel dat de volgende wedstrijd de 
kampioenswedstrijd wordt. Maar dat is voor zaterdag, nu maar eerst lekker trainen. 

Tot dinsdag! Laura 

http://www.kpmaasland.nl/
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Beste kinderen van de D, E, F en de Kangoeroe Club,  
In de herfstvakantie is de pupillenmiddag er weer! Jullie zijn daar allemaal van harte welkom. Je 
gaat daar met je team een mooi schild maken voor in de zaal waarmee je heel ODO aanmoedigt. 
Daarnaast gaan jullie natuurlijk nog andere leuke dingen doen, maar wat dat is blijft nog even een 
verassing. Als je helaas niet kan komen wil je dat dan even laten weten! Inschrijven is dus niet 
nodig. We zien jullie hopelijk allemaal in de herfstvakantie! 
 
In het kort: 
Wie: De D, E, F en de Kangoeroe Club. 
Waar: in de ODO-kantine.  
Wanneer: vrijdag 25 oktober.  
Hoe laat: vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00  
 
Wij hebben er al zin in! 
 
Groetjes de AC 
ac@odomaasland.nl 
Isa Vreugdenhil: 0626215000  
 

KANGOEROEKLUP 
 
As zaterdag is er weer trainen van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 
Heel veel plezier 
 
Groetjes 
 
Claudia Vreugdenhil 06-51470014 
pupillen@odomaasland.nl 
 

 

mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:ac@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
mailto:pupillen@odomaasland.nl
http://www.holsterbeveiliging.nl/
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